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Inledning 

Socialstyrelsen publicerar varje år riksnormen för kommande år. I detta do-

kument har vi samlat riksnormen för åren 2006 – 2022. 

 

Till och med 2011 publicerade Socialstyrelsen varje år riksnormen i ett  

meddelandeblad. Av meddelandebladen framgick bland annat hur normens 

totalsummor för olika personkategorier skulle fördelas på olika behov (mat, 

kläder, etc.). Meddelandebladen innehöll dessutom ytterligare information 

om hur riksnormen skulle användas och informationen finns här med i sin 

helhet till och med år 2011.  

 

Från och med 2012 är riksnormen inte uppdelad på summor för olika person-

kategorier, behov och hushållstyp utan innehåller endast totalsummorna.  So-

cialstyrelsen publicerar från och med 2012 tabellerna direkt på webben utan 

ett meddelandeblad. Det innebär att informationen utöver siffertabellerna är 

begränsad.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

Innehåll 

Inledning .................................................................................................................... 3 

2006 ............................................................................................................................ 7 

Riksnormen för försörjningsstöd 2006 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) ............................................................. 7 

2 kap. ................................................................................................................. 7 

Socialstyrelsen informerar om riksnormens konstruktion och 

beräkningsunderlag ....................................................................................... 8 

2007 ......................................................................................................................... 10 

Riksnormen för försörjningsstöd 2007 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) .......................................................... 10 

2 kap. .............................................................................................................. 10 

Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag .............................. 11 

2008 ......................................................................................................................... 13 

Riksnormen för försörjningsstöd 2008 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) .......................................................... 13 

2 kap. .............................................................................................................. 13 

Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag .............................. 14 

2009 ......................................................................................................................... 16 

Riksnormen för försörjningsstöd 2009 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) .......................................................... 16 

Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: .............................................. 16 

Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag .............................. 17 

2010 ......................................................................................................................... 19 

Riksnormen för försörjningsstöd 2010 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) .......................................................... 19 

Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: .............................................. 19 

Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag .............................. 20 

2011 ......................................................................................................................... 22 

Riksnormen för försörjningsstöd 2011 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) .......................................................... 22 

Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: .............................................. 22 

Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag .............................. 23 

2012 ......................................................................................................................... 25 

2013 ......................................................................................................................... 26 

2014 ......................................................................................................................... 27 

En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo .............................27 

Riksnormen tar hänsyn till .................................................................................27 

Riksnormen innehåller kostnader för ..............................................................28 



2015 .......................................................................................................................... 29 

En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo ............................. 29 

Riksnormen tar hänsyn till ................................................................................. 29 

Riksnormen innehåller kostnader för ............................................................. 29 

2016 .......................................................................................................................... 31 

En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo ............................. 32 

Riksnormen tar hänsyn till ................................................................................. 32 

Riksnormen innehåller kostnader för ............................................................. 32 

2017 .......................................................................................................................... 33 

Riksnormen för försörjningsstöd 2017 ............................................................. 33 

Riksnormen tar hänsyn till ................................................................................. 33 

Riksnormen innehåller kostnader för ............................................................. 34 

2018 .......................................................................................................................... 35 

Riksnormen för försörjningsstöd 2018 ............................................................. 35 

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende .............. 36 

Riksnormen tar hänsyn till ................................................................................. 36 

Riksnormen innehåller kostnader för ............................................................. 36 

2019 .......................................................................................................................... 37 

Riksnormen för försörjningsstöd ....................................................................... 37 

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende .............. 38 

Riksnormen tar hänsyn till ................................................................................. 38 

Riksnormen innehåller kostnader för ............................................................. 38 

Övrigt ................................................................................................................... 38 

2020 .......................................................................................................................... 39 

Riksnormen för försörjningsstöd 2020 ............................................................. 39 

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende .............. 40 

Riksnormen tar hänsyn till ................................................................................. 40 

Riksnormen innehåller kostnader för ............................................................. 40 

2021 .......................................................................................................................... 41 

Riksnormen för försörjningsstöd 2021 ............................................................. 41 

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende .............. 42 

Riksnormen tar hänsyn till ................................................................................. 42 

Riksnormen innehåller kostnader för ............................................................. 42 

2022 .......................................................................................................................... 43 

Riksnormen för försörjningsstöd ....................................................................... 43 

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende .............. 44 

Riksnormen tar hänsyn till ................................................................................. 44 

Kostnader i riksnormen ..................................................................................... 44 

 

   



 

RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND 2006 – 2022 

SOCIALSTYRELSEN 

7 

 

2006 

Riksnormen för försörjningsstöd 2006 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) 
Regeringen har den 20 december 2005 fattat beslut om ändring i socialtjänst-

förordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd för år 2006. 

Utdrag ur socialtjänstförordningen: 

2 kap.  
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första 

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets sen-

aste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållsty-

per och åldersintervaller. 

Riksnormen för ett hushåll under 2006 utgör summan av de personliga 

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-

hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. 

 
Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom 

ej lunch 5 dagar/vecka 

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 

1 410 1 580 1 270 1 530 

 

med lunch     

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 

1 540 1 740 1 430 1 740    1 950    2 230    2 510 

 

Personliga kostnader i kronor – vuxna 

Ensamstående Sambor 

2 600 4 690 

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

820 920 1 140 1 320 1 510 1 710 1 880 

 

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkom-

mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 

personer. 

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kost-

nader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hus-

hållet och antalet medlemmar i hushållet. 

—————————- 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.  
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Socialstyrelsen informerar om riksnormens 

konstruktion och beräkningsunderlag 
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader 

– för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående 

respektive sambor. Summan är inte uppdelad på de utgiftsposter som ingår i 

personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hy-

gien. 

Riksnormen anger vidare endast en totalsumma för gemensamma hushålls-

kostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och klä-

der och dels avgifter för dagstidning, telefon och tv-licens. 

Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna 

för förskolebarn med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet fem da-

gar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller 

inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande och därmed 

äter hemma. Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7–18 år, är däremot inte dif-

ferentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka lunch i hemmet 

under skollov och normal övrig frånvaro. 

Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn 

till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kostnader 

för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i 

flerpersonshushåll. 
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Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ingår i riksnor-

men framgår av nedanstående tabell.  

 
Personliga kostnader inom riksnormen 

 Barn och ungdomar  Vuxna 

 Under  

1 år 

1–2 

år 

3 

år 

4–6  

år 

7–10 

år 

11–14 

år 

15–18 

år 

Ensam-stå-

ende 

Sambor 

Livsmedel 

Ej lunch 5 d/v 

550 600 600 770 – – – – – 

Livsmedel 

Alla måltider 

680 760 760 980 1 050 1 190 1 390   1 510 2 450 

Kläder/skor 280 370 370 400 430  450  490 480  970 

Fritid/lek   40 130 130 230 330  400  400 370  740 

Hygien  490 430 120 80 90  140  180 240  530 

Barn- och ung-

doms-försäkring 

50 50 50 50 50    50   50   

 

   

SUMMA          

Utan lunch  

5 dagar/v 

1 410 1 580 1 270 1 530 – – – – – 

 

Alla måltider 

 

1 540 

 

1 740 

 

1 430 

 

1 740 

 

1 950 

 

2 230 

 

2 510 

 

2 600 

 

4 690 

 

Lunchkostnad ingår men barn i skolåldern, 7–18 år, förutsätts få kostnadsfri 

skollunch. 

 
Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 

 Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

Förbrukningsvaror  110  130    210    240    280    330    360 

Dagstidning, telefon, tv-li-

cens 

 710  790    930 1 080 1 230 1 380 1 520 

SUMMA  820  920  1 140 1 320 1 510 1 710 1 880 

 

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, ar-

betsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshets-

kassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår 

den faktiska kostnaden om den är skälig. 
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2007 

Riksnormen för försörjningsstöd 2007 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) 
Regeringen har den 16 november 2006 fattat beslut om ändring i socialtjänst-

förordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd för år 2007. 

 

Utdrag ur socialtjänstförordningen: 

2 kap.  
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första 

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste 

pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och 

åldersintervaller. 

Riksnormen för ett hushåll under 2007 utgör summan av de personliga kost-

naderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskost-

naderna beräknade enligt följande tabeller. 

 
Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom 

ej lunch 5 dagar/vecka 

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 

1 430 1 610 1 290 1 550 

 

med lunch     

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 

1 560 1 770 1 450 1 770 1 980 2 270 2 550 

 

Personliga kostnader i kronor – vuxna 

Ensamstående Sambor 

2 640 4 770 

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet 

1  2  3  4  5  6  7  

830 930 1 160 1 340 1 530 1 740 1 910 

 

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkom-

mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 

personer. 

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kost-

nader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hus-

hållet och antalet medlemmar i hushållet. 

 ___________________  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. 
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Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag 
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader 

– för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående 

respektive sambor. Beloppen för de olika utgiftsposter som ingår i personliga 

kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien, är inte 

reglerade i förordningen. Likaså anges i socialtjänstförordningen endast en 

totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbruk-

ningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, 

telefon och tv-licens, vilka beloppsmässigt inte heller är reglerade i förord-

ningen. 

Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna 

för förskolebarn med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet fem da-

gar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller 

inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande och därmed 

äter hemma. Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7–18 år, är däremot inte dif-

ferentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka lunch i hemmet 

under skollov och normal övrig frånvaro. 

Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hän-

syn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kost-

nader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående 

vuxna i flerpersonshushåll. 
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Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ingår i riksnor-

men framgår av nedanstående tabell.  

 
Personliga kostnader inom riksnormen 

 Barn och ungdomar Vuxna 

 Under  

1 år 

1–2 

år 

3 

år 

4–6  

år 

7–10 

år 

11–14 

år 

15–18 

år 

Ensam-

stående 

Sambor 

Livsmedel 

ej lunch 5 d/v 

560 610 610 780 – – – – – 

Livsmedel 

alla måltider 

690 770 770 1 000 1 060 1 210 1 410   1 530 2 490 

Kläder/skor 280 380 380 410 440  460  500 490  990 

Fritid/lek   40 130 130 230 340  410  410 380  750 

Hygien  500 440 120 80 90  140  180 240  540 

Barn- och ung-

doms-försäkring 

50 50 50 50 50    50   50   

 

SUMMA          

Ej lunch  

5 dagar/v 

1 430 1 610 1 290 1 550 – – – – – 

 

Alla måltider 

 

1 560 

 

1 770 

 

1 450 

 

1 770 

 

1 980 

 

2 270 

 

2 550 

 

2 640 

 

4 770 

 

Lunchkostnad ingår men barn i skolåldern, 7–18 år, förutsätts få kostnadsfri 

skollunch. 
 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 

 Antal medlemmar i hushållet 

 1 2 3 4 5 6 7 

Förbrukningsvaror  110  130    210    240    280    340    370 

Dagstidning, telefon, 

tv-licens 

 720  800    950 1 100 1 250 1 400 1 540 

SUMMA  830  930  1 160 1 340 1 530 1 740 1 910 

 

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, ar-

betsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshets-

kassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt 

ingår den faktiska kostnaden om den är skälig. 
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2008 

Riksnormen för försörjningsstöd 2008 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) 
Regeringen har den 6 december 2007 fattat beslut om ändring i socialtjänst-

förordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd för år 2008. 

Utdrag ur socialtjänstförordningen: 

2 kap.  
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första 

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets sen-

aste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållsty-

per och åldersintervaller. 

Riksnormen för ett hushåll under 2008 utgör summan av de personliga 

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-

hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. 
 

Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom 

ej lunch 5 dagar/vecka 

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 

1 460 1 650 1 320 1 580 

 

med lunch     

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 

1 590 1 810 1 480 1 810    2 020    2 320    2 610 

 

Personliga kostnader i kronor – vuxna 

Ensamstående Sambor 

2 700 4 870 

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor –  medlemmar i hushållet 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

850 950 1 190 1 370 1 560 1 780 1 950 

 

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkom-

mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 

personer. 

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kost-

nader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hus-

hållet och antalet medlemmar i hushållet. 

 ____________________  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. 
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Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag 
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader 

– för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående 

respektive sambor. Beloppen för de olika utgiftsposter som ingår i personliga 

kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien, är inte 

reglerade i förordningen. Likaså anges i socialtjänstförordningen endast en 

totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbruk-

ningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, 

telefon och tv-licens, vilka beloppsmässigt inte heller är reglerade i förord-

ningen. 

Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna 

för förskolebarn med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet fem da-

gar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller 

inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande och därmed 

äter hemma. Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7–18 år, är däremot inte dif-

ferentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka lunch i hemmet 

under skollov och normal övrig frånvaro. 

Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hän-

syn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kost-

nader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående 

vuxna i flerpersonshushåll. 

Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ingår i riksnor-

men framgår av nedanstående tabell.  

 
Personliga kostnader inom riksnormen 

 Barn och ungdomar  Vuxna 

 Under  

1 år 

1–2 

år 

3 

år 

4–6  

år 

7–10 

år 

11–14 

år 

15–18 

år 

Ensam-stå-

ende 

Sambor 

Livsmedel 

ej lunch 5 d/v 

570 630 630 790 – – – – – 

Livsmedel 

alla måltider 

700 790 790 1 020 1 080 1 240 1 450   1 560 2 540 

Kläder/skor 290 390 390 420 450 470 510 500 1 010 

Fritid/lek   40 130 130 240 350 420 420 390 770 

Hygien  510 450 120 80 90  140  180 250 550 

Barn- och ung-

doms-försäkring 

50 50 50 50 50    50   50   

   

SUMMA          

Ej lunch  

5 dagar/v 

1 460 1 650 1 320 1 580 – – – – – 

 

Alla måltider 

 

1 590 

 

1 810 

 

1 480 

 

1 810 

 

2 020 

 

2 320 

 

2 610 

 

2 700 

 

4 870 
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Lunchkostnad ingår men barn i skolåldern, 7–18 år, förutsätts få kostnadsfri 

skollunch. 

 
Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 

 Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

Förbrukningsvaror  110  130    220    250    290    350    380 

Dagstidning, telefon, 

tv-licens 

 740  820    970 1 120 1 270 1 430 1 570 

SUMMA  850  950  1 190 1 370 1 560 1 780 1 950 

 

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, ar-

betsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshets-

kassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt 

ingår den faktiska kostnaden om den är skälig. 
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2009 

Riksnormen för försörjningsstöd 2009 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) 
Regeringen har den 16 oktober 2008 fattat beslut om ändring i socialtjänstför-

ordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd. 

Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen:  
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första 

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets sen-

aste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållsty-

per och åldersintervaller.  

Riksnormen för ett hushåll under 2009 utgör summan av de personliga 

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-

hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. 

 
Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom 

ej lunch 5 dagar/vecka 

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 

1 520 1 710 1 370 1 640 

 

med lunch      

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år 

1 650 1 880 1 540 1 880    2 100    2 410    2 710    2 740 

 

Personliga kostnader i kronor – vuxna 

Ensamstående Sambor 

2 800 5 060 

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

880 990 1 240 1 420 1 620 1 850 2 020 

 

För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkom-

mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med sex respektive 

sju personer. 

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kost-

nader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hus-

hållet och antalet medlemmar i hushållet. 

 ___________________  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. 
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Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag 
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader 

– för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående 

respektive sambor. Från och med 2009 finns åldersgruppen 19–20 år med i 

riksnormen. Det är ungdomar som går i grundläggande utbildning och som 

föräldrarna därför är underhållsskyldiga för och som ingår i föräldrarnas hus-

håll. 

Beloppen för de olika utgiftsposter som ingår i personliga kostnader, dvs. 

livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien, är inte reglerade i för-

ordningen. Likaså anges i socialtjänstförordningen endast en totalsumma för 

gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för 

skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och tv-

licens, vilka beloppsmässigt inte heller är reglerade i förordningen. 

Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna 

för förskolebarn med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet fem da-

gar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller 

inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande och därmed 

äter hemma. Riksnormen för barn och ungdomar i skolåldrarna, 7–20 år, är 

däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka 

lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. 

Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hän-

syn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kost-

nader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående 

vuxna i flerpersonshushåll. 
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Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ingår i riksnor-

men framgår av nedanstående tabell.  
 

Personliga kostnader inom riksnormen 

 Barn och ungdomar Vuxna 

 Under  

1 år 

1–2 

år 

3 

år 

4–6  

år 

7–10 

år 

11–14 

år 

15–18 

år 

19–20 

år 

En-

sam-

stå-

ende 

Sambor 

Livsmedel 

ej lunch 5 d/v 

590 650 660 820 – – – – – – 

Livsmedel 

alla måltider 

720 820 830 1 060 1 120 1 290 1 500 1 530   1 620 2 640 

Kläder/skor 300 400 400   430   470   490   520   520 520 1 050 

Fritid/lek   40 130 130   250   360   430   440   440 400    800 

Hygien  530 470 120     80     90    140   190   190 260    570 

Barn- och 

ungdoms-för-

säkring 

  60   60   60      60      60      60      60     60       

 

SUMMA           

Ej lunch  

5 dagar/v 

1 520 1 710 1 370 1 640 – – –  – – 

 

Alla måltider 

 

1 650 

 

1 880 

 

1 540 

 

1 880 

 

2 100 

 

2 410 

 

2 710 

 

2 740 

 

2 800 

 

 5 060 

 

Lunchkostnad ingår men barn och ungdomar i skolåldern, 7–20 år, förutsätts få 

kostnadsfri skollunch. 
 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 

 Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

Förbrukningsvaror  110  130    230    260    300    360    390 

Dagstidning, telefon, tv-li-

cens 

 770  860 1 010 1 160 1 320 1 490 1 

630 

SUMMA  880  990 1 240 1 420 1 620 1 850 2 020 

 

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, ar-

betsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshets-

kassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt 

ingår den faktiska kostnaden om den är skälig. 



 

RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND 2006 – 2022 

SOCIALSTYRELSEN 

19 

 

2010 

Riksnormen för försörjningsstöd 2010 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) 
Regeringen har den 3 december 2009 fattat beslut om ändring i socialtjänst-

förordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd. 

Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: 
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första 

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets sen-

aste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållsty-

per och åldersintervaller.  

Riksnormen för ett hushåll under 2010 utgör summan av de personliga 

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-

hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. 

 
Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom 

ej lunch 5 dagar/vecka 

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 

1 520 1 710 1 370 1 640 

 

med lunch     

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år 

1 650 1 880 1 540 1 880    2 100    2 410    2 710    2 740 

 

Personliga kostnader i kronor – vuxna 

Ensamstående Sambor 

2 800 5 060 

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

880 990 1 240 1 420 1 620 1 850 2 020 

 

För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkom-

mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med sex respektive 

sju personer. 

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kost-

nader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hus-

hållet och antalet medlemmar i hushållet. 

 ____________________  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. 
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Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag 
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader 

– för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående 

respektive sambor. Från och med 2009 finns åldersgruppen 19–20 år med i 

riksnormen. Det är ungdomar som går i grundläggande utbildning och som 

föräldrarna därför är underhållsskyldiga för och som ingår i föräldrarnas hus-

håll. 

Beloppen för de olika utgiftsposter som ingår i personliga kostnader, dvs. 

livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien, är inte reglerade i för-

ordningen. Likaså anges i socialtjänstförordningen endast en totalsumma för 

gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för 

skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och tv-

licens, vilka beloppsmässigt inte heller är reglerade i förordningen. 

Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna 

för förskolebarn. Den lägre normen gäller för barn som får fri lunch i försko-

lan. Om ett barn är frånvarande från förskolan p.g.a. lov, sjukdom eller lik-

nande och därmed äter hemma gäller den högre normen. Riksnormen för 

barn och ungdomar i skolåldrarna, 7–20 år, är däremot inte differentierad 

med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt täcka även lunch i hemmet under 

skollov och normal övrig frånvaro. 

Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn 

till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kostnader 

för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i 

flerpersonshushåll. 
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Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ingår i riksnor-

men framgår av nedanstående tabell.  

 
Personliga kostnader inom riksnormen 

 Barn och ungdomar Vuxna 

 Under  

1 år 

1–2 

år 

3 

år 

4–6  

år 

7–10 

år 

11–14 

år 

15–18 

år 

19–20 

år 

Ensam-stå-

ende 

Sambor 

Livsmedel 

ej lunch 5 d/v 

590 650 660 820 – – – – – – 

Livsmedel 

alla måltider 

720 820 830 1 060 1 120 1 290 1 500 1 530   1 620 2 640 

Kläder/skor 300 400 400   430   470   490   520   520 520 1 050 

Fritid/lek   40 130 130   250   360   430   440   440 400    800 

Hygien  530 470 120     80     90    140   190   190 260    570 

Barn- och ung-

doms-försäkring 

  60   60   60      60      60      60      60     60       

 

SUMMA           

Ej lunch  

5 dagar/v 

1 520 1 710 1 370 1 640 – – –  – – 

 

Alla måltider 

 

1 650 

 

1 880 

 

1 540 

 

1 880 

 

2 100 

 

2 410 

 

2 710 

 

2 740 

 

2 800 

  

5 060 

 
Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 

 Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

Förbrukningsvaror  110  130    230    260    300    360    390 

Dagstidning, tele-

fon, tv-licens 

 770  860 1 010 1 160 1 320 1 490 1 630 

SUMMA  880  990 1 240 1 420 1 620 1 850 2 020 

        

 

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, ar-

betsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshets-

kassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt 

ingår den faktiska kostnaden om den är skälig. 
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2011 

Riksnormen för försörjningsstöd 2011 – ändring i 

socialtjänstförordningen (2001:937) 
Regeringen har den 16 december 2010 fattat beslut om ändring i socialtjänst-

förordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd. 

Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen:  
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första 

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets sen-

aste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållsty-

per och åldersintervaller.  

Riksnormen för ett hushåll under 2011 utgör summan av de personliga kost-

naderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskost-

naderna beräknade enligt följande tabeller. 
 

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom 

ej lunch 5 dagar/vecka 

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 

1 540 1 730 1 390 1 660 

 

med lunch      

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år 

1 670 1 900 1 560 1 900    2 130    2 440    2 740    2 770 

 

Personliga kostnader i kronor – vuxna 

Ensamstående Sambor 

2 830 5 120 

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

890 1 000 1 260 1 440 1 640 1 870 2 040 

 

För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkom-

mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med sex respektive 

sju personer. 

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kost-

nader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hus-

hållet och antalet medlemmar i hushållet. 

 ___________________  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. 
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Riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag 
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader, 

uppdelad på barn och ungdomar i olika åldersgrupper och vuxna ensamstå-

ende respektive sambor. Från och med 2009 finns åldersgruppen 19–20 år 

med i riksnormen. Det är ungdomar som går i grundläggande utbildning och 

som föräldrarna därför är underhållsskyldiga för och som ingår i föräldrarnas 

hushåll. 

Beloppen för de olika utgiftsposter som ingår i personliga kostnader, dvs. 

livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien samt barn- och ungdomsför-

säkring, anges inte i förordningen. Likaså anges endast en totalsumma för ge-

mensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för sköt-

sel av bostad och kläder, dels avgifter för dagstidning, telefon och tv-licens. 

Riksnormen ger kommunerna möjlighet att välja olika belopp för livsme-

del när det gäller förskolebarn. Den lägre normen gäller för barn som får fri 

lunch i förskolan. Om ett barn är frånvarande från förskolan på grund av lov, 

sjukdom eller liknande och därmed äter hemma gäller den högre normen. För 

barn och ungdomar i skolåldrarna, 7–20 år, finns inte denna möjlighet utan 

beloppet för livsmedel ska även täcka lunch i hemmet under skollov och nor-

mal övrig frånvaro. 

Riksnormen skiljer inte heller på livsmedelskostnaderna för vuxna med 

hänsyn till eventuell fri lunch. I riksnormen görs inte heller någon skillnad 

mellan personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll och 

ensamstående vuxna i flerpersonshushåll. 
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Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ingår i riksnor-

men framgår av nedanstående tabell.  

 
Personliga kostnader inom riksnormen 

 Barn och ungdomar Vuxna 

 Under  

1 år 

1–2 

år 

3 

år 

4–6  

år 

7–10 

år 

11–14 

år 

15–18 

år 

19–20 

år 

En-

sam-

stå-

ende 

Sambor 

Livsmedel 

ej lunch 5 d/v 

600 660 680 840 – – – – – – 

Livsmedel 

alla måltider 

730 830 850 1 080 1 140 1 310 1 520 1 540   1 640 2 670 

Kläder/skor 300 400 400   430   480   500   530   530 530 1 060 

Fritid/lek   40 130 130   250   360   430   440   450 400    810 

Hygien  540 480 120     80     90    140   190   190 260    580 

Barn- och ung-

doms-försäk-

ring 

  60   60   60      60      60      60      60     60       

 

SUMMA           

Ej lunch  

5 dagar/v 

1 540 1 730 1 390 1 660 – – –  – – 

 

Alla måltider 

 

1 670 

 

1 900 

 

1 560 

 

1 900 

 

2 130 

 

2 440 

 

2 740 

 

2 770 

 

2 830 

 

5 120 

 
Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 

 Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 

Förbrukningsvaror    110    130    230    260    300    360    390 

Dagstidning, telefon, tv-li-

cens 

   780    870 1 030 1 180 1 340 1 510 1 650 

SUMMA    890 1 000 1 260 1 440 1 640 1 870 2 040 

        

 

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, ar-

betsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshets-

kassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt 

ingår den faktiska kostnaden om den är skälig. 
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2012 

Tabell A Riksnormen 2012, personliga kostnader 

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom. 

Ej lunch 5 dagar 

/vecka     

Ålder Under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 

     

Kronor 1 590 1 780 1 530 1 710 

 

Med lunch 

        

         

Ålder Under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 

år 

15–18 

år 

19–20 

år 

         

Kronor 1 720 1 960 1 710 1 960 2 390 2 810 3 220 3 250 

 

Personliga kostnader i kronor – vuxna  

 Ensamstående Sammanboende 

   

Kronor 2 920 5 270 

 

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet 

Antal personer 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

        

Kronor 920 1 030 1 300 1 480 1 690 1 930 2 100 
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2013 

2013 års belopp för personliga kostnader och gemensamma hushållskostna-

der inom norm framgår av nedanstående tabell. 

  
Personliga kostnader inom norm 

Hemmavarande barn och skolungdom 

Ålder 0 1–2 3 4–6 7–10 

11–

14  

15–

18 

19–

20 

Summa personliga kostna-

der  

1740 1980 1730 1980 2410 2840 3250  3280  

Utan lunch 1610  1800 1550 1730 
 

 

Vuxna 

 Ensamstående Sambo 

Summa personliga kostnader 2950 5320 

 
Gemensamma hushållskostnader inom norm 

Antal personer 1  2  3  4  5  6  7  

Summa gemensamma kostnader 930 1040 1310 1490 1710 1950 2120 
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2014 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 

kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som den ska täcka.  

 

Riksnormen för 2014 har samma belopp som riksnormen för 2013.  

 

I tabellerna här nedanför ser du riksnormen för 2014. 

 

 

 

 

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man 

till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skill-

naden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.  

En person som ingår i ett hushåll utan att 

vara sambo 
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera 

andra personer, utan att räknas som sambo. För att räkna ut riksnormen 

för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma 

hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.  

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se 

ut så här: 

1 710 kr ÷ 5 + 2 950 kr = 3 292 kr 

Riksnormen tar hänsyn till 

• hur många personer som finns i hushållet  

• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sambor.   

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor 

Ålder 0 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år 
Summa personliga  

kostnader 
1740 1980 1730 1980 2410 2840 3250 3280 

Utan lunch  

5 dagar/vecka 
1610 1800 1550 1730 - - - - 

 Ensamstående Sambor 

Summa personliga kostnader 2950 5320 

Antal personer  1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma hushållskostnader 930 1040 1310 1490 1710 1950 2120 
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Riksnormen innehåller kostnader för  

• livsmedel  

• kläder och skor  

• fritid och lek  

• hygien  

• barn- och ungdomsförsäkring  

• förbrukningsvaror  

• dagstidning  

• telefon  

• tv-avgift.  
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2015 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 

kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som den ska täcka.  

Riksnormen för 2015 har samma belopp som riksnormen för 2014.  

I tabellerna här nedanför ser du riksnormen för 2015. 
 

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 

170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden 

mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.  

En person som ingår i ett hushåll utan att 

vara sambo 
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

personer, utan att räknas som sambo. För att räkna ut riksnormen för honom 

eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskost-

naderna med personliga kostnader för ensamstående.  

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut 

så här: 

1 710 kr ÷ 5 + 2 950 kr = 3 292 kr 

Riksnormen tar hänsyn till 

• hur många personer som finns i hushållet  

• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sambor.  

Riksnormen innehåller kostnader för  

• livsmedel  

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor 

Ålder 0 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år 
Summa personliga  

kostnader 
1740 1980 1730 1980 2410 2840 3250 3280 

Utan lunch  

5 dagar/vecka 
1610 1800 1550 1730 - - - - 

Personliga kostnader vuxna, i kronor 
 

Ensamstående Sambor 
Summa personliga kostnader 2950 5320  

Antal personer  1 2 3 4 5 6 7 
 

Summa gemensamma hushållskostnader 
 

930 
 

1040 
 

1310 
 

1490 
 

1710 
 

1950 
 

2120 
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• kläder och skor  

• fritid och lek  

• hygien  

• barn- och ungdomsförsäkring  

• förbrukningsvaror  

• dagstidning  

• telefon  

• tv-avgift.  



 

RIKSNORMEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND 2006 – 2022 

SOCIALSTYRELSEN 

31 

 

2016  

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 

kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka.2 

 

 
 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 

enlig följande tabeller. 

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 

personliga 

kostnader 

1840 2080 1830 2080 2660 3090 3500 3530 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

1710 1900 1650 1830 – – – – 

 

Personliga kostnader vuxna, kronor 

 Ensamstående Sambor 

Summa personliga kostnader 2950 5320 

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 940 1050 1320 1500 1720 1960 2130 

 

 

 

                                                      
1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) 

2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   

 

 

I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0–6 år höjts med 

100 kronor.  

För barn i åldersgruppen 7–18 år och för skolungdomar i åldersgruppen  

19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har beloppet höjts 

med 250 kronor.  

Syftet med höjningen är att barn i åldersgruppen 7 – 18 år i familjer med 

försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. 

 

Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för att  

kompensera höjningen av TV-avgiften. 
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För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 

170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden 

mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

En person som ingår i ett hushåll utan att 

vara sambo 
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sambo. 

För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens 

del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för  

ensamstående.  

 

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut 

så här: 1 720 kr / 5 personer + 2 950 kr = 3 294 kr 

 

Riksnormen tar hänsyn till 

• hur många personer som finns i hushållet  

• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sambor.  

 

Riksnormen innehåller kostnader för  

• livsmedel  

• kläder och skor  

• fritid och lek  

• hygien  

• barn- och ungdomsförsäkring  

• förbrukningsvaror  

• dagstidning  

• telefon  

• TV-avgift.  
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2017 

Riksnormen för försörjningsstöd 2017 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 

kalenderår3
 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka4.  

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 

enlig följande tabeller. 

 
Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 

år 
15-18 

år 
19-20 

år 
Summa 

personliga 

kostnader 

 

1860 
 

2100 
 

1850 
 

2100 
 

2690 
 

3120 
 

3540 
 

3570 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

 

1730 
 

1920 
 

1670 
 

1850 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 

 

Personliga kostnader vuxna, kronor 
 Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 2980 5370 

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 950 1060 1330 1520 1740 1980 2150 

 

 
För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 

kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan 

hushåll med 6 respektive 7 personer.  

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende  
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 

ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop per-

sonens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader 

för ensamstående.  

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så 

här: 1 740 kr/5 personer + 2 980 kr = 3 328 kr 

Riksnormen tar hänsyn till  

• hur många personer som finns i hushållet  

                                                      
3  2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)   
4  4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   
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• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

Riksnormen innehåller kostnader för  

• livsmedel  

• kläder och skor  

• fritid och lek  

• hygien  

• barn- och ungdomsförsäkring  

• förbrukningsvaror  

• dagstidning  

• telefon  

• TV-avgift.  
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2018 

Riksnormen för försörjningsstöd 2018  
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 

kalenderår5 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka.6 

 

 
 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 

enlig följande tabeller. 

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 

personliga 

kostnader 

2 090 2 330 2 080 2 330 2 930 3 370 3 800 3 830 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

1 960 2 150 1 900 2 080 – – – – 

 

Personliga kostnader vuxna, kronor 

 Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 3 030 5 460 

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 970 1 080 1 350 1 540 1 770 2 010 2 180 

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till  

170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden 

mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

                                                      
5 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) 

6 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   

 

 

I riksnormen 2018 har normens samtliga poster räknats upp med  

1,6 procent jämfört med riksnormen 2017. Därutöver har beloppen för 

barns personliga kostnader höjts med 200 kronor för alla åldersgrupper.  

Syftet är att säkerställa att höjningen av barnbidraget 2018 även ska 

komma barn i familjer med försörjningsstöd tillgodo. 
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En person som bor i ett hushåll utan att 

vara sammanboende 
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 

ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop 

personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kost-

nader för ensamstående.  

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se 

ut så här: 1 770 kr/5 personer + 3 030 kr = 3 384 kr 

 

Riksnormen tar hänsyn till 

• hur många personer som finns i hushållet  

• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

 

Riksnormen innehåller kostnader för  

• livsmedel  

• kläder och skor  

• fritid och lek  

• hygien  

• barn- och ungdomsförsäkring  

• förbrukningsvaror  

• dagstidning  

• telefon  

• TV-avgift.  
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2019 

Riksnormen för försörjningsstöd  
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen  

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt  

kalenderår7 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka.8 

 

 
 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för  

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 

enlig följande tabeller. 

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 

personliga 

kostnader 

2 130 2 380 2 120 2 380 2 990 3 440 3 880 3 910 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

2 000 2 190 1 940 2 120 – – – – 

 

Personliga kostnader vuxna, kronor 

 Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 3 090 5 570 

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 990 1 100 1 380 1 570 1 810 2 050 2 220 

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till  

170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden 

mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

  

                                                      
7 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) 

8 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   

 

 

I riksnormen 2019 har normens samtliga poster räknats upp med  

2 procent, avrundat till närmaste tiotal, jämfört med riksnormen 2018.  
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En person som bor i ett hushåll utan att 

vara sammanboende 
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 

ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop 

personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kost-

nader för ensamstående.  

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se 

ut så här: 1 810 kr/5 personer + 3 090 kr = 3 452 kr 

 

Riksnormen tar hänsyn till 
• hur många personer som finns i hushållet  

• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

 

Riksnormen innehåller kostnader för  
• livsmedel  

• kläder och skor  

• fritid och lek  

• hygien  

• barn- och ungdomsförsäkring  

• förbrukningsvaror  

• dagstidning  

• telefon.  

 

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för  

dessa kostnadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper  

och åldersgrupper. 

 

Övrigt 
Från den 1 januari 2019 ingår inte längre radio- och TV-avgift i riksnormen  

genom en ändring i 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453).  
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2020 

Riksnormen för försörjningsstöd 2020  
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 

kalenderår9 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka.10
  

 
 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samt-

liga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enlig föl-

jande tabeller.  

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor  

Ålder  0 år  1-2 år  3 år  4-6 år  7-10 år  11-14 år  15-18 år  19-20 år  

Summa 

personliga 

kostnader  

2 170  2 430  2 160  2 430  3 050  3 510  3 950  3 980  

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka  

2 040  2 230  1 980  2 160  –  –  –  –  

 
 Personliga kostnader vuxna, kronor  

 Ensamstående Sammanboende  

Summa personliga kostnader  3 150 5 680 

 
 Gemensamma hushållskostnader, kronor  

Antal personer  1  2  3  4  5  6  7  

Summa gemensamma kostnader  1 010  1 120  1 410  1 600  1 850  2 090  2 260  

 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 

personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det 

motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

 

  

                                                      
9 1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
10 2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)  

 

I riksnormen 2020 har normens samtliga poster räknats upp med  

1,9 procent jämfört med riksnormen för 2019. 
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En person som bor i ett hushåll utan att 

vara sammanboende  
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 

ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop 

personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kost-

nader för ensamstående.  
För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så 

här: 1 850 kr/5 personer + 3 150 kr = 3 520 kr  

Riksnormen tar hänsyn till  

• hur många personer som finns i hushållet  

• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

 

Riksnormen innehåller kostnader för  

• livsmedel  

• kläder och skor  

• fritid och lek  

• hygien  

• barn- och ungdomsförsäkring  

• förbrukningsvaror  

• dagstidning  

• telefon.  

 

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för  

dessa kostnadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och 

åldersgrupper. 
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2021 

 Riksnormen för försörjningsstöd 2021  
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 

kalenderår11
 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka.12
  

 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 

enlig följande tabeller.  

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad  

Ålder  0 år  1-2 år  3 år  4-6 år  7-10 år  11-14 år  15-18 år  19-20 år  

Summa 

personliga 

kostnader  

2 180  2 440  2 170  2 440  3 060  3 520  3 970  4 000  

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka  

2 050  2 240  1 990  2 170  –  –  –  –  

 
 Personliga kostnader vuxna, kronor per månad  

 Ensamstående Sammanboende  

Summa personliga kostnader  3 160  5 700  

 

 Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad  

Antal personer  1  2  3  4  5  6  7  

Summa gemensamma 

kostnader  
1 020  1 130  1 420  1 610  1 860  2 100  2 270  

 

 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 

7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. 

Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

  

                                                      
11  2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)   
12  4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   

I riksnormen 2021 har normens samtliga poster räknats upp med  

0,3 procent jämfört med riksnormen för 2020. 
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En person som bor i ett hushåll utan att 

vara sammanboende  
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 

ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop 

personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kost-

nader för ensamstående.  
För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så 

här: 1 860 kr/5 personer + 3 160 kr = 3532 kr  

Riksnormen tar hänsyn till  

• hur många personer som finns i hushållet  

• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

Riksnormen innehåller kostnader för  

• livsmedel  

• kläder och skor  

• fritid och lek  

• hygien  

• barn- och ungdomsförsäkring  

• förbrukningsvaror  

• dagstidning  

• telefon.  

 

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för  

dessa kostnadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper  

och åldersgrupper. 
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2022 

Riksnormen för försörjningsstöd  
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen  

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt  

kalenderår13 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka.14 

 

 
 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för  

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 

enligt följande tabeller.  

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 

personliga 

kostnader 

2 220 2 480 2 210 2 480 3 110 3 580 4 040 4 070 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

2 090 2 280 2 030 2 210 – – – – 

 

Personliga kostnader vuxna, kronor per månad 

 Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 3 210 5 800 

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 1 040 1 150 1 450 1 640 1 890 2 140 2 310 

 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 

7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. 

Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

                                                      
13 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) 

14 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   

 

 

I riksnormen 2022 har normens samtliga poster räknats upp med  

1,6 procent jämfört med riksnormen för 2021.  
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En person som bor i ett hushåll utan att 

vara sammanboende 
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 

ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop  

personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kost-

nader för ensamstående.  

 

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut 

så här: 1 890 kr/5 personer + 3 210 kr = 3588 kr 

 

Riksnormen tar hänsyn till 
• hur många personer som finns i hushållet  

• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

 

Kostnader i riksnormen  
Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för kost-

nadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrup-

per.15  

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kost-

nader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa 

och hygien samt dagstidning och telefon.16 Riksnormen grundar sig på Kon-

sumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar.17 Barn och 

ungdomsförsäkring medräknas även som en individuell utgiftspost som Kon-

sumentverket beräknar för de barn som ingår i hushållet. Mer information om 

Konsumentverkets aktuella kostnadsberäkningar finns hos Konsumentver-

ket.18 

 

                                                      
15 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
16 4 kap. 3 § socialtjänstlagen 
17 2 kap, 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
18 Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden. 

Mer information om kostnadsberäkningar finns på Konsumentverkets webbplats på www.konsumentverket.se  

 

http://www.konsumentverket.se/
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